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W szko³ach rozpocz¹³ siê czas szczególnie inten-
sywnej pracy. Uczniowie i nauczyciele ostatnich klas
przygotowuj¹ siê do zakoñczenia kilkuletnich zmagañ
edukacyjnych. Trwaj¹ odpytywania, koñcowe spraw-
dziany i klasówki, próby matur i egzaminów zawodo-
wych. Za kilka tygodni trud ten  zostanie zwieñczony
ocenami na �wiadectwach ukoñczenia szko³y. Równo-
legle trwaj¹ prace legislacyjne � na czas egzaminów
zewnêtrznych szko³y stan¹ siê o�rodkami okrêgowych
komisji egzaminacyjnych, a to wymaga spe³nienia cza-
sami nie³atwych oczekiwañ wynikaj¹cych z procedur
przeprowadzania egzaminów. Nauczyciele, którzy od lat
pracuj¹ w systemie �dwa w jednym�, stanêli przed ko-
lejnymi wyzwaniami, jakie niesie zmiana formu³y spraw-
dzianu oraz egzaminu maturalnego zaplanowana na
2015 r. Wiosn¹ 2015 roku do egzaminów zewnêtrznych
przyst¹pi¹ tegoroczni uczniowie klas pi¹tych szkó³ pod-
stawowych oraz drugich klas liceów ogólnokszta³c¹cych,
którzy ucz¹ siê zgodnie z podstaw¹ programow¹ kszta³-
cenia ogólnego z 2008 r. Ich rówie�nicy z techników
maturê w nowej formie po raz pierwszy zdawaæ bêd¹
w maju 2016 r. Wbrew pozorom czasu jest ma³o na
wdro¿enie w procesie dydaktycznym zmian wynikaj¹-
cych z nowych oczekiwañ systemu egzaminacyjnego.
Oczywi�cie mo¿na staæ na stanowisku, ¿e nie uczymy
�pod egzamin�, ale taka postawa by³oby trochê ryzy-
kowna, szczególnie w przypadku uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych.

Na czym polega zmiana formalna
egzaminów zewnêtrznych?

Sprawdzian po VI klasie szko³y podstawowej
bêdzie przeprowadzany w dalszym ci¹gu podczas jed-
nego dnia, z tym ¿e za pomoc¹ dwu arkuszy egzamina-
cyjnych. W pierwszym z nich zamieszczone zostan¹ za-
dania sprawdzaj¹ce wiadomo�ci i umiejêtno�ci g³ównie
z jêzyka polskiego i matematyki, które zostan¹ obudo-
wane zadaniami sprawdzaj¹cymi znajomo�æ kontekstu
historycznego i przyrodniczego. Na prace z arkuszem
polonistyczno-matematycznym uczeñ bêdzie mia³ 80 mi-
nut. Drugi arkusz sprawdzianu bêdzie zawiera³  wy³¹cz-
nie zadania zamkniête  z zakresu jednego jêzyka obcego
nowo¿ytnego, którego uczeñ uczy siê w szkole jako
przedmiotu obowi¹zkowego. Na prace z tym arkuszem
egzaminacyjnym uczeñ bêdzie mia³ 45 minut.

Istotna zmiana dotyczy tak¿e informacji o uzyska-
nych przez ucznia wynikach � bêd¹ one wyra¿ane w pro-
centach, odrêbnie z czê�ci pierwszej, z wyszczególnie-
niem wyniku dla zadañ z jêzyka polskiego i z matematyki,
oraz z czê�ci drugiej � jêzyka obcego nowo¿ytnego.

Czym ¿yje szko³a?
ZMIANY WYNIKAJ¥CE Z NOWEJ FORMU£Y EGZAMINÓW ZEWNÊTRZNYCH

Po raz pierwszy na kszta³t egzaminu maturalne-
go znacz¹cy wp³yw mia³y uczelnie wy¿sze. Zgodnie z su-
gesti¹ KRASP [Konferencj¹ Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich] w podstawie programowej dla szkó³ po-
nadgimnazjalnych zosta³a wprowadzona zasada, zgod-
nie z któr¹ ka¿dy uczeñ bêdzie wybiera³ co najmniej dwa
przedmioty na poziomie rozszerzonym, a obecna lista
zdawanych na maturze przedmiotów obowi¹zkowych
zwiêkszy siê o pisemny egzamin z przedmiotu dodatko-
wego na poziomie rozszerzonym. Sugestie te wp³ynê³y
na rzeczywisto�æ szkoln¹. Egzamin maturalny poprze-
dzi³y zmiany ramowych planów nauczania, które obo-
wi¹zuj¹ w szko³ach ponadgimnazjalnych od 2012 r.
Wówczas wprowadzono obowi¹zek nauki od dwóch do
czterech przedmiotów w zakresie rozszerzonym w li-
ceum ogólnokszta³c¹cym oraz 2 przedmiotów w zakre-
sie rozszerzonym w technikum. Zatem od 2015 r. absol-
wenci liceów ogólnokszta³c¹cych (absolwenci techników
od 2016 r.) na egzaminie maturalnym bêd¹ zdawali obok
przedmiotów na poziomie podstawowym (j. polski, ma-
tematyka, j. obcy), co najmniej jeden przedmiot  na
poziomie rozszerzonym. Pierwsza czê�æ matury, zda-
wana na poziomie podstawowym, bêdzie decydowa³a
o tym, czy maturzysta zda³ maturê, natomiast druga, czyli
przynajmniej jeden egzamin zdawany na poziomie roz-
szerzonym, zadecyduje, czy uczeñ dostanie siê na wy-
brany kierunek studiów. Decyzja o obowi¹zkowym przy-
st¹pieniu w czê�ci pisemnej do jednego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym wynika z obec-
nej praktyki rekrutacyjnej polskich uczelni, które ocze-
kuj¹ od kandydatów na studia poszerzonej wiedzy z co
najmniej jednego przedmiotu.

Na czym polega zmiana mer ytoryczna
egzaminów zewnêtrznych?

Zmiany formalne s¹ naj³atwiejsze do uchwycenia.
Dla nauczycieli i uczniów znacznie wa¿niejsze s¹ zmia-
ny merytoryczne. Dotycz¹ one zarówno sprawdzianu,
jak i egzaminów maturalnych. Centralna Komisja Egza-
minacyjna bêdzie k³ad³a wiêkszy nacisk na zadania
sprawdzaj¹ce umiejêtno�ci z³o¿one oraz operowanie
wiedz¹. W zwi¹zku z czym egzaminowani, a szczegól-
nie maturzy�ci mog¹ spodziewaæ siê wiêcej poleceñ typu:
uzasadnij, wyja�nij, udowodnij. W ten sposób egzamina-
tor bêdzie móg³ lepiej sprawdziæ umiejêtno�ci ucznia
w dostrzeganiu zale¿no�ci przyczynowo-skutkowych,
budowania modeli i formu³owania wniosków.

Na egzaminie maturalnym 2015, najwiêksze zmia-
ny dotycz¹ czê�ci ustnej egzaminu maturalnego
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z j. polskiego. Nie bêdzie siê on ju¿ odbywa³ w formie
przygotowanej wcze�niej prezentacji na dany temat.
Zmiany w zakresie matury ustnej bêd¹ przek³ada³y siê
na sprawdzanie umiejêtno�ci komunikacyjno-teksto-
wych. Przyk³adowe zadania zamieszczone w informa-
torze odnosz¹ siê nie tylko do tre�ci kszta³cenia oma-
wianych w szko³ach ponadgimnazjalnych, lecz tak¿e do
tych, które powinny byæ zrealizowane na wcze�niejszych
etapach kszta³cenia. Twórcy nowej formu³y egzaminu
maturalnego przyjêli za³o¿enie, ¿e na maturze spraw-
dzany bêdzie zakres wiedzy uczniów z ca³ych 12 lat
nauki. Wi¹¿e siê ono z liniowym charakterem podstawy
programowej. W praktyce szkolnej zmiana ta oznacza
podniesienie poziomu trudno�ci nauczania jêzyka polskie-
go w szkole ponadgimnazjalnej. Dobre przygotowanie
ucznia bêdzie wymaga³o nie tylko zrealizowania tre�ci
programowych przewidzianych w podstawie programo-
wej na ponadgimnazjalnym etapie kszta³cenia, lecz rów-
nie¿ powtórek z wcze�niej przekazywanych wiadomo-
�ci i wcze�niej kszta³towanych umiejêtno�ci.

 Przyjêto, ¿e nadrzêdnym celem egzaminu ustnego
z jêzyka polskiego bêdzie sprawdzenie u maturzystów
umiejêtno�ci tworzenia wypowiedzi na okre�lony temat
w formie monologowej i dialogowej. Podobnie jak
w przypadku jêzyków obcych, szko³y otrzymaj¹ z CKE
przygotowane zestawy egzaminacyjne zawieraj¹ce po-
lecenia z zakresu funkcjonalnego stosowania wiedzy
o jêzyku, analizowania i interpretowania tekstów literac-
kich i ikonicznych. Wszystkie zadania skupione bêd¹
znacznie bardziej na umiejêtno�ciach z³o¿onych oraz na
operowaniu wiedz¹. Uczniowie bêd¹ zmuszeni do po-
s³ugiwania siê my�leniem naukowym, gdy¿ na egzami-
nach zetkn¹ siê z zadaniami dotycz¹cymi: eksperymen-
tów, stawiania hipotez i ich weryfikacj¹, wnioskowania
i krytycznej analizy tekstu. Ich struktura bêdzie zbli¿o-
na do nastêpuj¹cych poleceñ:

1. Czy poprawno�æ jêzykowa jest potrzebna? Uza-
sadnij, odwo³uj¹c siê do fragmentu wywiadu z Janem
Miodkiem oraz innego tekstu kultury.

2. Cierpienie uszlachetnia czy degraduje? Rozwa¿
problem, odwo³uj¹c siê do dramatu Mickiewicza i wy-
branego tekstu kultury.

3. Jakie refleksje o wspó³czesnej cywilizacji wyra-
¿aj¹ twórcy w swoich dzie³ach? Odpowiedz na podsta-
wie interpretacji podanego tekstu kultury (np. obrazu,
plakatu) oraz wybranych przez siebie tekstów literackich.

Maturzysta po wej�ciu do sali egzaminacyjnej wy-
losuje jedno zadanie spo�ród ca³ego zestawu pytañ. Za-
daniem zdaj¹cego bêdzie przygotowanie i wyg³oszenie
�spontanicznej� wypowiedzi argumentacyjnej. Na przy-
gotowanie wypowiedzi dotycz¹cej wylosowanego tema-
tu bêdzie mia³ 15 minut. Po tym czasie przez oko³o 10
minut egzaminowany bêdzie rozwa¿a³ problem, który
zosta³ zawarty w poleceniu. W trakcie jego monologu

nie przewiduje siê przerywania, dopytywania przez cz³on-
ków komisji egzaminacyjnej. Dopiero kolejne 5 minut
egzaminu przeznaczone zosta³o na rozmowê zdaj¹cego
z zespo³em przedmiotowym na temat zagadnieñ zawar-
tych w jego wypowiedzi.

Dla zdaj¹cego ustna cze�æ egzaminu maturalnego
z j. polskiego bêdzie nie tylko bardziej stresuj¹ca, ni¿  jej
dotychczasowa forma, ale te¿ bêdzie wymaga³a solid-
nego przygotowania.

Zmiany dotycz¹ tak¿e egzaminu pisemnego
z j. polskiego, podczas którego maturzy�ci bêd¹ mu-
sieli wykazaæ siê m.in. pisaniem rozprawki interpreta-
cyjnej z wykorzystaniem umiejêtno�ci tworzenia wypo-
wiedzi argumentacyjnych.

Podczas pisemnej czê�ci egzaminu z jêzyka polskie-
go na poziomie podstawowym  bêdzie sprawdzana
umiejêtno�æ wykonywania na tek�cie nieliterackim za-
dañ dowodz¹cych jego rozumienia na ró¿nych poziomach
(czê�æ testowa) oraz tworzenia wypowiedzi argumen-
tacyjnej (wypracowanie) w zwi¹zku z tekstem literac-
kim zamieszczonym w arkuszu.

Z informatora wynika, ¿e zdaj¹cy otrzyma jeden
arkusz egzaminacyjny, sk³adaj¹cy siê z dwóch czê�ci:
a) testu sprawdzaj¹cego rozumienie czytanego tekstu,
b) czê�ci sprawdzaj¹cej umiejêtno�æ tworzenia w³asnej

wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania).
Maturzysta bêdzie mia³ 170 minut na wykonanie

zadañ i napisanie wypracowania. Sam zdecyduje, ile
czasu przeznaczy na ka¿d¹ czê�æ.

Pisemna czê�æ egzaminu z jêzyka polskiego na po-
ziomie rozszerzonym obejmie sprawdzenie umiejêtno-
�ci dokonywania interpretacji porównawczej utworów
literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej
(w formie wybranej przez zdaj¹cego, np. rozprawki lub
szkicu) wymagaj¹cej odniesienia siê do tekstu historycz-
noliterackiego, teoretycznoliterackiego lub krytycznoli-
terackiego.

Maturzysta otrzyma jeden arkusz egzaminacyjny
zawieraj¹cy dwa tematy wypracowañ (w tym jeden
wymagaj¹cy napisania wypowiedzi argumentacyjnej,
drugi � interpretacji porównawczej dwóch tekstów lite-
rackich). Uczeñ opracuje jeden wybrany przez siebie
temat. Czas na napisanie wypracowania to 180 minut.

Informacje zawarte w Informatorze o egzaminie
maturalnym z j. polskiego w 2015 r. nie odnosz¹ siê
do zmian metodologicznych. Podczas konferencji orga-
nizowanych z udzia³em przedstawicieli zespo³u autorów
nowej formu³y matury z j. polskiego oraz na warszta-
tach metodycznych poloni�ci zostali zapoznani z semio-
tyczn¹ koncepcj¹ postrzegania tekstów kultury,
zgodnie z któr¹ interpretacji podlega ka¿dy wytwór kul-
tury stanowi¹cy ca³o�æ, uporz¹dkowany wed³ug okre-
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�lonych regu³, np.: tekst literacki, spektakl teatralny, film
dzie³o sztuki muzycznej i malarskiej, dzia³anie artystycz-
ne realizuj¹ce jaki� utrwalony wzorzec kulturowy.

Semiotyka jako nauka o znakach bêdzie podstawo-
wym i skutecznym narzêdziem interpretatora. Zatem,
ka¿de odkodowanie bêdzie kolejnym zakodowaniem, co
oznacza, ¿e ka¿da interpretacja bêdzie kolejnym sposo-
bem przedstawienia rzeczywisto�ci wewn¹trztekstowej.

Z zasady semiotycznej wynika, ¿e ilu interpretato-
rów � tyle interpretacji. Nie istnieje jedna, kanonicz-
na interpretacja tekstu. Zawsze zale¿y ona od kom-
petencji interpretatora (jego erudycji, do�wiadczenia
egzystencjalnego, indywidualnej wra¿liwo�ci, a tak¿e
dostrze¿onych przez niego kontekstu). Wypracowanie
ucznia staje siê t³umaczeniem znaków, ich przek³adem
na sytuacyjnie rozumienie tre�ci z uwzglêdnieniem ró¿-
nych metodologii literaturoznawczych. Zasada wielokie-
runkowo�ci interpretacji umo¿liwia stosowanie narzêdzi
wypracowanych przez np. badania kulturowe, fenome-
nologiê, hermeneutykê, nowy historyzm, psychoanalizê,
poststrukturalizm, postkolonializm,  pragmatyzm itd. Je-
dyne ograniczenie ucznia � interpretatora stanowi¹ trzy
podstawowe �ród³a znaczenia literatury:  intentencje au-
tora, intentencje czytelnika, intencje dzie³a. Te trzy �ró-
d³a s¹ jednakowo wa¿ne i nawzajem siê uzupe³niaj¹
(Umberto Eco), umiejêtne ich po³¹czenie daje poprawn¹
interpretacjê.

Zmiana ta wymaga od szkolnej polonistyki przy-
gotowania ucznia do interpretacji tekstu literackie-
go z u¿yciem instrumentarium z zakresu ró¿nych
metodologii.

Na czym polegaj¹ zmiany
w sposobie oceniania zadañ sprawdzianu

i egzaminu maturalnego?
Powszechnie obwieszczony zosta³ koniec pra-

cy z kluczem odpowiedzi � co oznacza, ¿e pisemne
prace z jêzyka polskiego nie bêd¹ ju¿ oceniane wed³ug
modelu, który wyznacza³ kierunek domys³ów i poszuki-
wañ zdaj¹cego oraz sztywne ramy pracy sprawdzaj¹ce-
go. W 2015 r. zostanie wprowadzone tzw. ocenianie holi-
styczne, które zast¹pi dotychczasowe ocenianie analityczne.
Przy tym sposobie warto�ciowania najwa¿niejsze jest oce-
nianie umiejêtno�ci ucznia i jego toku rozumowania. Spraw-
dzaj¹cy przy ocenianiu bêdzie bra³ pod uwagê przede
wszystkim warstwê merytoryczn¹ i organizacjê tekstu,
a tak¿e poziom sprawno�ci komunikacyjnych zdaj¹cego.

Zarówno w sprawdzianie, jak i na egzaminie matu-
ralnym przy ocenianiu zadañ otwartych, w odró¿nieniu
od obecnie stosowanego oceniania analitycznego, oce-
niane bêd¹: pokonanie tzw. zasadniczej trudno�ci zada-
nia oraz kolejne czynno�ci prowadz¹ce do pe³nego wyko-
nania zadania. Oczekuje siê, ¿e taki sposób oceniania bêdzie

sprzyjaæ przedstawieniu pog³êbionej informacji o poziomie
opanowania przez ucznia wiadomo�ci i umiejêtno�ci.

Przy podej�ciu holistycznym, w którym zastosowa-
no kryteria oceniania bardziej uniwersalne, pojawi³y siê
trudno�ci z doprecyzowywaniem zbyt ogólnych zapisów,
których odczytanie przybiera ró¿ne kszta³ty, w zale¿no-
�ci od stosuj¹cych je  polonistów, co by³o szczególnie
widoczne podczas æwiczeñ warsztatowych polonistów
w sprawdzaniu rozprawki interpretacyjnej.

W jaki sposób przygotowaæ uczniów do
projektowanej zmiany egzaminacyjnej?

Nauczyciele zainteresowani wspieraniem ucznia
w przygotowaniu do  sprawdzianu po szkole podstawo-
wej oraz egzaminu maturalnego mog¹ korzystaæ z naszej
bogatej oferty doskonalenia oraz konsultacji metodycznych.

Na prze³omie listopada i grudnia, na zlecenie MEN,
wojewódzkie placówki doskonalenia zorganizowa³y kon-
ferencje dla polonistów liceów i techników, podczas któ-
rych cz³onkowie Zespo³u Ekspertów Polonistycznych pra-
cuj¹cego nad modernizacj¹ egzaminu maturalnego z jêzyka
polskiego od 2015 r. omawiali zmiany jako�ciowe wpisane
w now¹ formu³ê egzaminu zewnêtrznego. W S³upsku taka
konferencja odby³a siê 5 grudnia 2013 r. o czym pisali�my
w  �Informatorze O�wiatowym�, nr 4/2013, s. 54.

Na prze³omie stycznia i lutego 2014 r. 47 zaintereso-
wanych zmianami polonistów liceów i techników  uczest-
niczy³o w ODN w S³upsku w warsztatach metodycznych
przygotowuj¹cych do wdra¿ania rozwi¹zañ metodycznych
w zakresie interpretacji tekstów poetyckich oraz tekstów
ikonicznych  wynikaj¹cych z koncepcji egzaminu matu-
ralnego z j. polskiego w 2015 r. Uczestnicy szkoleñ zapo-
znani zostali nie tylko z koncepcj¹ zmian na egzaminie
maturalnym z j. polskiego, ale te¿ praktycznie przygoto-
wywali siê do wykorzystania wybranych kierunków
wspó³czesnych metodologii badañ literaturoznawczych
w interpretacji tekstów poetyckich oraz ikonicznych. Do-
skonalili metody, techniki, sposoby pracy ucznia z tekstem
literackim i ikonicznym. Projektowali rozwi¹zania metodycz-
ne z wykorzystaniem dzie³a sztuki w rozwijaniu kompeten-
cji jêzykowych uczniów oraz edukacji aksjologicznej.

Coraz  wyra�niej rysuj¹ca siê zmiana jako�ciowa
w postrzeganiu nauczanego przedmiotu, roli nauczyciela
oraz drogi edukacyjnej ucznia szko³y podstawowej oraz
ponadgimnazjalnej wymaga aktywno�ci  w zakresie wzbo-
gacania posiadanego warsztatu metodycznego. W dzia³a-
niach tych mo¿ecie Pañstwo liczyæ na wsparcie konsul-
tantów O�rodka doskonalenia Nauczycieli w S³upsku.ö

Bo¿ena ¯uk
konsultant ds. diagnozy edukacyjnej

i przedmiotów humanistycznych
w ODN w S³upsku


